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ВСТУП 

Тривалий час у сучасній парадигмі спеціальної дошкільної та шкільної 

освіти впроваджується ідея формування особистості дитини із порушеннями 

психофізичного розвитку, починаючи з дошкільного віку, проходячи через усі 

періоди її зростання.  

Актуальність поставленої проблеми підтверджується кількістю та 

багатоплановістю наукових досліджень українських авторів. 

Дитиноцентристські тенденції, які домінують у сучасній українській 

спеціальній освіті (В. Бондар, О. Глоба, І. Дмитрієва, В. Засенко, І. Кузава, 

О. Мамічева, С. Миронова, В. Нечипоренко, Н. Пахомова, О. Романенко, 

Л. Руденко, Н. Савінова, В. Синьов, Є. Синьова, М. Супрун, О. Таранченко, 

С. Федоренко, І. Чухрій, А. Шевцов, М. Шеремет, Л. Фомічова, О. Хохліна та 

ін.) і є підґрунтям для розвитку інноваційних організаційних форм, змісту, 

технологій навчання та виховання дітей із особливими освітніми потребами. 

Окремим питанням спеціальної освіти стоїть проблема корекції 

аутистичних розладів у дітей, яку досліджують українські вчені (Н.Базима, 

К. Островська, О. Позднякова, Т. Скрипник, В. Тарасун, М.Федоренко, 

А. Хворова, Д. Шульженко та ін.). Соціально-психологічному спрямуванню 

корекції аутистичних порушень присвячені дослідження К. Островської, 

В. Нечипоренко; концепцію навчання і виховання дітей із аутизмом розробили 

В. Тарасун, А. Хворова; розвитком мовлення та альтернативною комунікацією 

займалися Н. Базима, І. Логінова, Ю. Товкес; феномен аутистичного розвитку 

дитини вивчала Т. Скрипник; спеціальну фахову готовність корекційних 

педагогів до роботи з дітьми із розладами аутичного спектру вивчали 

О. Мамічева, Х. Сайко, В. Синьов, М. Шеремет, Д. Шульженко, 

Ол. Шульженко; педагогічним основам корекційної роботи при аутизмі 

присвятили дослідження Л. Рибченко, Г. Хворова, Д. Шульженко, 

С. Яковлева; клінічні аспекти дослідження аутистичних розладів у дітей 

запропоновані  Я. Багрієм, М. Рождєствєнською, А. Чупріковим). 



 
 

 
 

Разом з тим, на практиці особливі освітні потреби таких дітей  

враховуються переважно стихійно, не задовольняються в достатньому обсязі і 

на належному якісному рівні з причин невизначеності оптимальних напрямів, 

форм їхнього суспільного навчання та виховання, труднощів у використанні 

адекватних методів та технологій освітньо-корекційної спрямованості тощо. 

Останнім часом підвищився інтерес до розробки корекційних програм 

для дітей дошкільного віку через аутистичні розлади яких страждають 

інтелектуальні, комунікативні, емоційно-регуляторні, поведінкові та моторні 

функції. Зокрема недосконалість моторики дітей характеризується 

порушенням координації, узгодженості, довільності, прогнозуванні та 

плануванні рухів, що суттєво впливає на пізнавальні та вольові функції, 

створює байдуже ставлення до інтеграції в колективі однолітків, здатності 

навчатися новим рухам, взаємодіяти із середовищем.  

Питання стану психомоторних показників дітей із розладами 

аутистичного спектру висвітлено в наукових працях К. Островської, 

І. Риндер,В. Тарасун, Т. Скрипник, Г. Хворової, Д. Шульженко; використання 

засобів фізичного виховання щодо осіб із раннім дитячим аутизмом 

досліджували Я. Крет, А. Лавренюк, О. Орес, А. Сімко, Т. Тимофеєва. 

Вивчення означеної проблеми сприятиме розробці науково 

обґрунтованих, ефективних програм формування психомоторної здатності 

корекції аутистичних порушень. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та практично перевірити 

корекційно-педагогічну методику з використанням засобів фізичного 

виховання для корекції психомоторного розвитку дітей дошкільного віку з 

розладами аутистичного спектру. 

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 

1. Проаналізувати стан вивчення проблеми корекції психомоторики 

дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру в теорії та 

практиці;  



 
 

 
 

2. Визначити вплив засобів фізичного виховання на розвиток 

психомоторики дітей з розладами аутистичного спектру; 

3. Обґрунтувати та експериментально перевірити корекційно-

педагогічну методику корекції психомоторного розвитку у дітей з розладами 

аутистичного спектру із використанням засобів фізичного виховання. 

Об’єкт дослідження – розвиток  та корекція психомоторики дітей з 

розладами аутистичного спектру. 

Предмет дослідження – корекційно-педагогічна методика з корекції 

психомоторного розвитку у дітей з розладами аутистичного спектру із 

використанням засобів фізичного виховання 

Методи дослідження. Для досягнення мети під час розв’язання 

поставлених завдань було задіяно сукупність теоретичних методів, 

емпіричних методів, а також методів математичної статистики. Теоретичні 

методи: систематизація та аналіз науково-теоретичної літератури з 

досліджуваної проблеми, термінологічно-змістовий аналіз комунікативної 

діяльності, конкретизація сутності та специфіки досліджуваного феномена, 

його системно-структурний аналіз і абстрагування структурних компонентів. 

Емпіричні методи: діагностувальні (письмові й усні опитування, анкетування, 

діагностично - творчі завдання, бесіди); оцінювальні (експертне оцінювання, 

само оцінювання, само звітування); обсерваційні (опосередковане педагогічне 

спостереження). Методи математичної статистики: математичне обрахування 

(в абсолютних і відсоткових значеннях) рівнів сформованості структурних 

компонентів етнопедагогічної культури майбутніх фахівців з логопедії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використання 

засобів фізичного фізичного у корекційно-педагогічну роботу з дітьми з 

розладами аутистичного спектру. 

Апробація результатів роботи. Вихристюк М.І.. Корекційно-

педагогічна робота з дітьми з розладами аутистичного спектру: Вісник 

Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик. Умань: Візаві, 

2022 р. С. 18– 21. 



 
 

 
 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота має таку структуру: вступ, 

два розділи, висновки, список використаних джерел. Повний обсяг роботи 91 

сторінка. У списку використаних джерел 63 найменування. 

ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до першого завдання було проаналізовано стан вивчення 

проблеми корекції психомоторики дітей старшого дошкільного віку з 

розладами аутистичного спектру в теорії та практиці. Встановлено, що 

психомоторика людини має складну структуру і  включає в себе сенсорні, 

моторні та когнітивно-розумові компоненти управління рухами. Виділено 

категорії психомоторних здібностей, такі як: координація рухів (точність 

рухів, взаємодія макро- і мікрорухів, координація рухів лівої і правої руки); 

сенсомоторна координація (слухозоромоторна); просторова координація 

(вивчення схеми тіла, тілесного простору); ритмічність (темпоритм). 

Відповідно до другого завдання визначено вплив засобів фізичного 

виховання на розвиток психомоторики дітей з розладами аутистичного 

спектру. Встановлено, що на психомоторний розвиток впливає розуміння 

процесу атипового розвитку дітей та можливість використання фізичних вправ 

у процесі їх розвитку та навчання. 

 Аналіз спеціальної літератури з проблем навчання та виховання дітей із 

розладами аутистичного спектру та особливості їхнього психофізичного стану 

дозволили визначити основну спрямованість засобів фізичного виховання: 

розвиток імітаційних здібностей (вміння наслідувати); стимулювання до 

виконання інструкцій; формування навичок довільної  організації рухів (у 

просторі власного тіла і в зовнішньому просторі); виховання комунікаційних 

функцій і здатності взаємодіяти в колективі;  розвиток рухової рефлективності 

(вміння усвідомлювати дії, зокрема  називати виконане); робота по 

формуванню Я-концепції (це допомагає розвивати у дітей уявлення про самого 

себе, формувати схему тіла і фізичний образ «Я» (К. Лебединська, О. 

Нікольська); збереження та зміцнення здоров’я дітей; розвиток соціально-



 
 

 
 

психологічних можливостей дитини; збереження та покращення 

психоемоційного стану. 

Відповідно до третього завдання було обґрунтовано та 

експериментально перевірено корекційно-педагогічну методику корекції 

психомоторного розвитку у дітей з розладами аутистичного спектру із 

використанням засобів фізичного виховання. Встановлено, що корекційно-

педагогічна методика розвитку психомоторики дітей старшого дошкільного 

віку з розладами аутистичного спектру базується на принципах спеціальної 

педагогіки та корекційного фізичного виховання: індивідуального підходу до 

навчання, спеціального педагогічного керівництва, діяльнісного підходу в 

навчанні та вихованні, соціально-адаптувальної спрямованості освіти та 

інших. Адаптована методика спрямована на розвиток усіх складових 

психомоторики: ідеомоторики, сенсомоторних процесів та довільних 

моторних процесів – дій. Вона допомагає дитині усвідомити власне тіло та 

рухи; виробляє навички до усвідомлення оточуючого простору, переміщення 

та діяльності в ньому; вчить дитину з розладами аутистичного спектру 

перебувати в близькому оточенні та співпрацювати з іншими дітьми та 

людьми; дає усвідомлення та пізнання власної фізичної сили, рухових 

можливостей. Розвиток психомоторики передбачають корекційні заняття, що 

проводяться вдома з батьками та з корекційним педагогом, залучення дітей до 

фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО та використання засобів фізичного 

виховання на заняттях всіх спеціалістів, які працюють з дитиною. 

Результатом впровадження корекційно-педагогічної методики з корекції 

психомоторного розвитку у дітей з розладами аутистичного спектру із 

використанням засобів фізичного виховання стало те. що на заняттях діти 

навчились співпрацювати з партнером, виправляти свої помилки, 

концентрувати увагу на завданнях, покращились співпраця та розуміння в 

сім’ї, сформувався динамічний стереотип та відпрацювалася структура занять. 


